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INDICAÇÃO Nº           /2021 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, vem requerer ao V. Exª., que seja 

encaminhada ao Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Instalação de 02 (dois) Redutores de Velocidade, Lombadas, 

na ES-460 – Estrada que liga Serra Pelada, Afonso Claudio ao 

Distrito de São Luiz de Miranda, Laranja da Terra, Estado do 

Espírito Santo. 

 

O referido pleito se justifica em razão dos altos índices de 

acidentes que vêm ocorrendo no trecho citado. Com frequência ocorrem acidentes graves com 

moradores locais pela alta velocidade dos veículos que trafegam pela localidade. 

A construção de uma lombada nas proximidades do km 12 da 

ES-460, ou seja, entre a entrada da Comunidade Luterana Lagoa II e a entrada do campo de 

futebol do Lagoa, sendo uns 50m da ponte da saída do distrito de Serra Pelada em direção a 

Laranja da Terra. O motivo da lombada é a segurança dos moradores, especialmente aqueles 

que frequentam a Igreja Luterana Lagoa II e o campo de futebol, visto que a entrada é uma 

curva. 

A outra lombada a ser instalada é no Km 14, entre a ponte 

Crimonosa e a Entrada da Comunidade do Empoçadinho. A justificativa para tal é também a 

segurança das pessoas, em especial, os caminhoneiros que transportam a produção da região e 

o transporte escolar que precisa sair da estrada de chão e ingressar na ES-460. 

Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista proporcionar 

maior segurança aos moradores daquela região, visto que se trata de uma rodovia com intenso 
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fluxo de veículos, inclusive com o tráfego de carros lotados de mercadorias, e ainda, 

considerando que a localidade traz alto risco na travessia de pedestres. 

Ressaltamos ainda que, a instalação de quebras molas naquela 

localidade irá reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos 

moradores daquela região. Muitas crianças e adolescentes transitam por essa localidade, 

correndo riscos sérios de atropelamento, devido o fluxo intenso de veículos com velocidade 

acima do permitido. 

Dessa forma, a instalação desses quebra-molas, na referida 

localidade, é de extrema importância, pois ajudará a reduzir os constantes acidentes que ali 

vem ocorrendo, visando assim, maior segurança dos pedestres e ciclistas que transitam pela 

referida rodovia na qual os veículos, de grande e pequeno porte e motociclistas circulam em 

altas velocidades. 

A indicação vem oferecer ainda, uma maior segurança para os 

motoristas que fazem o escoamento da produção agrícola da localidade, e ainda, dando maior 

tranquilidade as pessoas que visitam a região e seus moradores, reduzindo o numero de 

acidentes. 

Sabedor que somos, da seriedade e responsabilidade, que tem 

caracterizado a proficiente atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a atenção 

dispensada a este pedido e aproveitamos para renovar protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

Sala das Sessões, em 04 de outubro de 2021. 

 

 

DARY PAGUNG 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 

LÍDER DO GOVERNO 
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